


» Ninguém sabe do que uma pessoa é capaz quan-
do sente ciúme — a dúvida aumenta quando são
quatro mulheres que se sentem traídas —, mas a
neurociência identificou quais circuitos cerebrais
são ativados pelo "monstro de olhos verdes" (da
expressão inglesa "green-eyed monster", descrita
por Shakespeare em Otelo). Como no caso das
dores físicas, descobertas desse tipo inspiram a
criação de vários remédios e tratamentos. Assim,
quem estuda o assunto afirma que chegará o dia
em que uma pílula vai poder evitar que pessoas
percam noites de sono em soluçados prantos —
ou danifiquem partes preciosas de seus corpos
em quartos de motel.

Uma pesquisa publicada pelo Instituto Nacio-
nal de Ciências Radiológicas do Japão na edição
de fevereiro da revista Science mostrou que sen-
tir inveja de uma pessoa — sentimento sempre
associado ao ciúme — faz funcionar com mais
intensidade o córtex anterior cingulado (CAC),
mesma área que está mais ativa quando sentimos
dores físicas. A pesquisa juntou voluntários para
analisar perfis de outras pessoas. Quando um
deles possuía mais posses materiais ou maior
status social, eureca! O CAC dos demais come-
çava a trabalhar a todo vapor. "Inveja e ciúme
são literalmente emoções dolorosas", diz Hideko
Takahashi, líder da pesquisa.

Apesar de ter objetivos diferentes, um estudo
americano corrobora a tese e chega ao mesmo diag-
nóstico. Numa espécie de Big Brother acadêmico,

pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los
Angeles montaram um jogo no qual os voluntários iam
sendo excluídos, pouco a pouco. E, ao deixarem contra-
riados o ambiente do jogo, qual parte do cérebro ficava
à beira de um ataque de nervos? Ele mesmo, o CAC.

Assim, os cientistas descobriram aquilo que os poetas
e boêmios já sabem há séculos: amar dói. A vantagem é
que agora a neurociência consegue provar que a rejeição
social traz um sofrimento psicológico que se asseme-
lha, pelo menos no cérebro, ao físico. E, já que dá para
aplacar uma dor, digamos, real com medicamentos,
pesquisadores apostam que será possível exterminar os
efeitos de uma desilusão amorosa com remédios.

"Teoricamente, é possível criar medicamentos para
tratar as dores da alma", diz Takahashi. Mas por em-
quanto não adianta sair por aí tomando um Dorflex.
Segundo o cientista, ainda não se sabe que tipo de
composto poderia ser usado para fabricar uma droga
desse tipo. E isso só vai acontecer quando os estudio-
sos derem o próximo passo em suas pesquisas: destrin-
char o mecanismo neuroquímico exato por trás desses
sentimentos. E isso ainda deve levar alguns anos.

Depois que esse desafio for vencido, vem um longo
período de testes. Para ter uma idéia da disciplina e
determinação exigidas na elaboração de uma nova
droga, de cada 10 mil moléculas examinadas, apenas
uma vai se tornar um medicamento viável. E a peneira
para descobrir a "eleita" começa na fase pré-clínica,
na qual a molécula é submetida a reações químicas e
verifica-se se ela é viável e não tóxica. Se passar no
teste, é experimentada em um modelo animal.



Daí vem a primeira fase da pesquisa clínica
em humanos. De 20 a 30 voluntários saudáveis
recebem a droga para verificar sua farmacodinâ-
mica, ou seja, como é distribuída no organismo,
metabolizada e excretada. Na fase dois, os mes-
mos quesitos são avaliados, mas dessa vez em
pacientes portadores da patologia em questão e
em maior quantidade: de 200 a 300 voluntários.
Em seguida, os pesquisadores calibram a dosa-
gem até chegarem a uma que julgam ideal. Na
terceira etapa, ainda mais pacientes (entre 10 mil
e 12 mil) recebem a droga, e aí são verificadas a
eficácia e a segurança.

Tarja-preta
Se tudo der certo, o novo remédio pode ser sub-
metido às agências reguladoras para aprovação.
Todo esse processo, desde a identificação de uma
molécula candidata até a submissão às autorida-
des, pode levar de 12 a 15 anos e consumir até
US$ 800 milhões.

Ou seja, vamos ter de esperar mais de uma
década pelo remédio que irá nos salvar dessa dor
do amor. Até lá, uma outra possibilidade cogitada
pelos pesquisadores é desenvolver uma terapia
baseada em estimulação magnética transcrania-
na (EMT). "Temos a informação neurofisiológica

para isso", afirma Takahashi. A técnica, que
consiste em emitir correntes elétricas que al-
teram a atividade cerebral, já é usada em tra-
tamento de doenças como depressão, mal de
Parkinson e enxaqueca. Mas há um obstácu-
lo de alcance: a EMT hoje pode ser aplicada
na superfície do cérebro, mas os circuitos
do ciúme e da dor social se localizam mais
profundamente no órgão.

Enquanto esse futuro livre de dores
do amor não chega, o que há para ate-

nuar seus efeitos são tratamentos mais
ortodoxos, como a terapia comportamental.

Ou medicamentos antidepressivos, quando o
ciúme patológico é detectado como um sintoma

de distúrbios mentais como o transtorno obses-
sivo-compulsivo (TOC). "Sabe-se que o medo
da perda é central no obsessivo-compulsivo; a
privação do ser amado pode representar o sofri-
mento mais assustador para um paciente", afirma
Albina Torres, professora do Departamento de
Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade
de Medicina de Botucatu/Unesp.

Portanto, para manter o "monstro verde" enjau-
lado sem ter de apelar para um tratamento pesado,
a receita, assim como o ciúme, é ancestral: tentar
manter feliz a pessoa com quem você divide o teto.
E torcer. Afinal, quando se trata de assuntos do
coração, nada garante o sucesso de um amor.
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